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1. Tietosuojaseloste: Henkilötietojen käsittely valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun (Liikenne 12) sidosryhmärekisteriä, jossa rekisterinpitäjinä ovat liikenne- ja
viestintäministeriö, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset yhdessä.

2. Rekisterinpitäjät ja tietosuojavastaavat
Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31
00023 Valtioneuvosto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki
kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
kirjaamo, PL 156, 60101 Seinäjoki;
Kaakkois-Suomi ELY-keskus,
kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola;
Keski-Suomen ELY-keskus,
kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä;
Lapin ELY-keskus,
kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi;
Pirkanmaan ELY-keskus,
kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere;
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
kirjaamo, PL 86, 90101 Oulu;
Pohjois-Savon ELY-keskus,
kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio;
Uudenmaan ELY-keskus,
kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki;
Varsinais-Suomen ELY-keskus,
kirjaamo, PL 236, 20101 Turku

Tietosuojavastaava:
Saara Kulmala
kirjaamo@lvm.fi
Tietosuojavastaava:
Leila Hanhela-Lappeteläinen
tietosuoja@traficom.fi
Tietosuojavastaava:
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

Sidosryhmärekisterin yhteyshenkilö:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Assistentti Sanna Koponen
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Tietosuojavastaava:
Miika Pentikäinen
tietosuoja.keha@elykeskus.fi
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3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa lain edellyttämä yhteistyö koskien valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (Liikenne 12) ja sen laatimista. Lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvien sidosryhmätapahtumien järjestäminen.
Henkilöt, joiden tietoja käsitellään, edustavat yhteistyötahoja, jotka on tarkemmin eritelty
kohdassa 4. Henkilöt voivat tässä ominaisuudessaan vastaanottaa valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja sen valmisteluun liittyviä yhteydenottoja ja tapahtumakutsuja.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjien lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseen. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (2005/503) 15 d §:n
(1501/2019) mukaan liikenne- ja viestintäministeriön on valmisteltava valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteistyössä suunnitelman kannalta keskeisten ministeriöiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelmaluonnoksesta on pyydettävä lausunto niiltä ministeriöiltä, viranomaisilta, maakuntien liitoilta ja muilta toimijoilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma oleellisesti liittyy. Laissa lueteltujen tahojen lisäksi liikennejärjestelmäsuunnittelussa yhteistyötahoja ovat myös kunnat sekä elinkeinoelämän järjestöt
ja -liitot
Lisäksi yhteistyön tukemiseksi järjestetään sidosryhmätapahtumia. Ilmoittautumisen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella siltä osin kuin se on
tarpeellista tapahtuman järjestämiseksi, kuten erityisruokavalion huomioimiseksi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Yleisesti:
 henkilön nimi,
 sähköpostiosoite,
 puhelinnumero,
 edustettu organisaatio sekä asema organisaatiossa.
Lisäksi henkilön ilmoittautuessa sidosryhmätapahtumaan tallennetaan tieto osallistumisesta,
mahdolliset erityisruokavaliot ja muut tapahtuman järjestelyiden kannalta oleelliset asiat (kuten tapahtumaan liittyvät yhteydenotot).

6. Tietojen säilytysaika
Tiedot henkilön nimestä, sähköpostiosoitteesta, puhelinnumerosta, edustetusta organisaatiosta sekä asemasta organisaatiossa säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseksi ja siitä tiedottamiseksi.
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Tapahtumakohtaiset tiedot poistetaan viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun tapahtuma on pidetty.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteisrekisterinpitäjinä toimivat viranomaiset luovuttavat tietoja omista sidosryhmärekistereistään Liikenne 12 -sidosryhmärekisteriin. Yhteistyötahot voivat myös itse ilmoittaa
yhteyshenkilöitään sidosryhmärekisteriin.

8. Tietojen vastaanottajat
Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa
pidettäväksi.
Yhteisrekisterinpitäjät voivat käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneita, kuten tapahtumanjärjestäjiä. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjien tai sopimuskumppaneiden tietojärjestelmissä. Tietojärjestelmien toimittajat toimivat henkilötietojen käsittelijöinä tai
alikäsittelijöinä.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.
Yhteisrekisterinpitäjät voivat siirtää sidosryhmärekisteristä tietoja omiin sidosryhmärekistereihinsä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja oikeus saada
jäljennös omista henkilötiedoistasi.
Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot.
Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei
vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Sinulla ei ole oikeutta henkilötietojen poistamiseen silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Tietosi voidaan kuitenkin pyynnöstäsi poistaa,
jos peruutat antamasi suostumuksen tai tietojesi käsitteleminen ei enää ole välttämätöntä
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liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseksi. Lisäksi tietosi voidaan pyynnöstäsi poistaa, mikäli tilallesi ilmoitetaan toinen henkilö edustamaan organisaatiota tai yhteystietosi korvataan
organisaation yleisillä yhteystiedoilla.
Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietosuoja-asetuksessa säädetyin
edellytyksin.
Käsittelytoimiin ei sisälly automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, perustuvia
päätöksiä.
Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön sähköpostilla tai postitse rekisterinpitäjien sidosryhmärekisterin yhteyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta
1.
Yllä esitettyjen oikeuksien käyttäminen on maksutonta, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi).
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